
    
  
  
  
  
  
  
      
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
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Θέμα: Ορθή επανάληψη- Ορισμός επιτροπής επιλογής μίας (1) θέσης ΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή  
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διασφάλιση Ποιότητας Νοσηλευτικής Φροντίδας και Εκπαίδευση» 
του Τμήματος Νοσηλευτικής  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α /́ 24-11-1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τα άρθρα 19 και 78  του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τεύχος Α /́6-9-2011) όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν από το Ν.  4076/2012 και Ν. 4115/2013. 
3. Τη με αριθμ. 60/27-10-2011 πράξη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 22/Β/13-1-2012) με θέμα 

«Ρυθμίσεις εκλογής και εξέλιξης εκπαιδευτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης». 

4. Τη με αριθμ. 15/1-10-2013 πράξη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Κατάρτιση Μητρώου 
Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών ΣΕΥΠ».  

5. Την παρ. 30 του άρθρου 39 του  Ν. 4186/2013. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2454/1997 σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα Νοσηλευτικής της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας είναι μη αυτοδύναμο. 
7. Το με αρ. πρωτ. 5745/Φ30.2/20-02-2014 έγγραφο του ΤΕΙ Κρήτης 
8. Το με αρ. πρωτ. 52/Φ30.2/31-03-2014 έγγραφο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

(ΣΕΥΠ). 
9. Τη  με αρ. 232/26-03-2014 πράξη της Διεύθυνσης της Σ.Ε.Υ.Π. (Θέμα 1ο). 
10. Τη με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/5-

3-2013) και τη με αρ. Υ.Α 39508/Ε5/21-3-2013 με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του 
ΤΕΙ Κρήτης. 

Αποφασίζουμε 
 

Τον ορισμό της Ειδικής Επταμελούς  Επιτροπής  Επιλογής  μίας (1) θέσης Ε. Π. βαθμίδας Αναπληρωτή  
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διασφάλιση Ποιότητας Νοσηλευτικής Φροντίδας και Εκπαίδευση» 
του Τμήματος Νοσηλευτικής ως εξής: 
  

Ηράκλειο:          03-04-2014 
Αριθ. Πρωτ.:      1920/Φ30.2          

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Θυρίδα 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
Fax 
e-mail 

:Εσταυρωμένος -71004 
: 1939 
:  Παρασκευή Κουτεντάκη 
: 2810-379176 
: 2810-379328 
: dieydioik@staff.teicrete.gr 
  evikuten@staff.teicrete.gr  

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
1. Ιωάννη Χλιουτάκη, Καθηγητή, 

Διευθυντή ΣΕΥΠ   
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Τακτικά Μέλη 
  

Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό 
Αντικείμενο 

e-mail 

 
Από Μητρώο Εξωτερικών Μελών   

1. Καλοκαιρινού Αθηνά Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Κοινοτική 
Νοσηλευτική 

athkal@nurs.uoa.gr 

2. Μπροκαλάκη   Ηρώ Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Παθολογική 
Νοσηλευτική 

heropan@nurs.uoa.gr 

3. Τσίου     Χρυσούλα ΤΕΙ Αθήνας Νοσηλευτικής Αν. 
Καθηγήτρια 

Νοσηλευτική 
Ενήλικα-
Παθολογική-
Χειρουργική 
Νοσηλευτική 
Όλων των 
Συστημάτων 
Του 
Ανθρώπινου 
Σώματος 

ctsiou@teiath.gr 
 

4. Βαρδάκη     Ζαμπία ΤΕΙ Αθήνας Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Νοσηλευτική zvardaki@teiath.gr 
 

5. Παπαθανάσογλου      
Ελισάβετ 

Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο  
Κύπρου 

Νοσηλευτικής Αν. 
Καθηγήτρια 

Νοσηλευτική e.papathanassoglou@cut.ac.c
y 

6. Ειρήνη 
Παπαδοπούλου 

Middlesex 
University 

Health and 
Social 
Sciences 

Καθηγήτρια Διαπολιτισμική 
Υγεία και 
Νοσηλευτική 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 
 

7. Αλέξανδρος 
Μολασσιώτης 

Hong Kong 
Polytechnic 
University 

School of 
Nursing 

Professor Cancer and 
Supportive 
Care 

alex.molasiotis@polyu.edu.h
k 

  
Αναπληρωματικά  Μέλη 
  

Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό 
Αντικείμενο 

e-mail 

 
Από Μητρώο Εξωτερικών Μελών   
1. Τζανάκης  Νικόλαος Πανεπιστήμιο 

Κρήτης 
Ιατρικής Αν. 

Καθηγητής 
Κλινική 
Επιδημιολογία - 
Δημόσια Υγεία 

 tzanakis@med.uoc.gr 
 

2. Αποστολοπούλου Ελένη Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Νοσηλευτικής Αν. 
Καθηγήτρια 

Κλινική 
Νοσηλευτική-
Νοσηλευτική 
Νοσ/κών 
Λοιμώξεων 

eapostol@nurs.uoa.gr 
 

3. Πατηράκη Ελισσάβετ Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Συστήματα 
Νοσηλευτικής 
Φροντίδας 

epatiraki@nurs.uoa.gr 
 

4. Μπατσολάκη Μαρία ΤΕΙ Δυτικής 
Ελλάδας 

Νοσηλευτικής Αν. 
Καθηγήτρια 

Νοσηλευτική batsolaki@teipat.gr 
 

5. Νέστωρ    Αθανασία ΤΕΙ Αθήνας Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Νοσηλευτική 
Παθολογική-
Χειρουργική-
Διοίκηση 
Δημόσια Υγιεινή 

 
 athnestor@yahoo.gr 

6. Κοτρώτσιου Ευαγγελία  ΤΕΙ  
Θεσσαλίας 

Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Νοσηλευτική ekotrotsiou@teilar.gr 
 

7. Μπέλλου Παναγιώτα Frederick 
University of 
Cyprus  

Health 
Sciences 
Nursing  

Professor  Nursing 
hhsscc..bbpp@@ffrreeddeerriicckk..aacc..ccyy 
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Αιτιολόγηση της παραπάνω απόφασης 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συγγραφικό 
της έργο έχει ως στόχο την διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας 
αλλά και της λήψης νοσηλευτικών κλινικών αποφάσεων που βασίζονται σε ενδείξεις στο χώρο 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της κοινοτικής νοσηλευτικής. Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτύξει πλούσιο ερευνητικό έργο και έχει πραγματοποιήσει μελέτες για την διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε δομές της κοινότητας 
αλλά και για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στρατηγικών για την  αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση του προσωπικού που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της 
νοσηλευτικής φροντίδας. Κατά συνέπεια, το επιστημονικό της έργο παρουσιάζει άμεση 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο Διασφάλιση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας και 
εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από ποικίλες δημοσιεύσεις και τη συμμετοχή της σε 
συγγραφή βιβλίων. 

2. Ηρώ Μπροκαλάκη, Καθηγήτρια Παθολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συγγραφικό 
της έργο αφορά στην εξασφάλιση της ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με 
καρδιαγγειακά νοσήματα (πχ. διερεύνηση παραγόντων κινδύνου παρατεταμένης νοσηλείας), τη 
συσχέτιση της ποιότητας φροντίδας με το φόρτο εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού, την 
ασφαλή ενδο-νοσοκομειακή διακομιδή ασθενών, τη διερεύνηση νοσηλευτικών σφαλμάτων και 
παραλείψεων κατά την οξυγονοθεραπεία και την εκπαίδευση των φοιτητών νοσηλευτικής. Κατά 
συνέπεια, το επιστημονικό έργο της παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τη Διασφάλιση ποιότητας 
νοσηλευτικής φροντίδας και εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις  της. 

3.  Χρυσούλα Τσίου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας. Το εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και συγγραφικό της έργο στο σύνολό της - καθώς επίσης η διδακτορική της διατριβή 
- αφορά στην ποιότητα νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η κ. Τσίου μελετά το 
θόρυβο στο χώρο του νοσοκομείου και ειδικότερα στο χώρο του χειρουργείου, διερευνώντας τις 
επιπτώσεις του στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών.  Επιπρόσθετα, μέρος των δημοσιεύσεών της 
πραγματεύεται τη συσχέτιση των διαπροσωπικών σχέσεων και των διοικητικών προβλημάτων 
με την ποιότητα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, των υπηρεσιών υγείας. 
Τέλος, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα υπάγεται και η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού 
και η συσχέτισή της με την ποιότητα φροντίδας. Κατά συνέπεια, το έργο της παρουσιάζει άμεση 
συνάφεια με τη Διασφάλιση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας και εκπαίδευση, όπως αυτό 
αποδεικνύεται τόσο από τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής όσο και από διάφορες 
δημοσιεύσεις. 

4. Ζαμπία Βαρδάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας και Διευθύντρια της 
Σχολής Επιστημών Υγείας στο Τ.Ε.Ι Αθήνας. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συγγραφικό 
της έργο αφορά στη μελέτη των απόψεων τόσο των νοσηλευομένων όσο και των νοσηλευτών σε 
θέματα νοσηλευτικής φροντίδας καθώς και τη διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν και 
συσχετίζονται με μία από τις πλέον συχνότερες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη, των 
χρόνιων ελκών. Η ανίχνευση των παραγόντων αυτών αποτελεί κρίσιμο ερευνητικό πεδίο της 
νοσηλευτικής επιστήμης που έχει ως στόχο  τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής 
φροντίδας (λαμβάνοντας τους υπόψη στο πλάνο νοσηλευτικής φροντίδας) αλλά και της 
βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών 
(λαμβάνοντας τους υπόψη στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων). Κατά συνέπεια, 
το έργο της παρουσιάζει συνάφεια με τη Διασφάλιση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας και 
εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από σειρά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. 

5. Ελισάβετ Παπαθανάσογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου μέλος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με γνωστικό αντικείμενο 
«Νοσηλευτική». Η  Ελισάβετ Παπαθανάσογλου είναι RN, Msc, BSN, PhD, Αν. Καθηγήτρια και 
Πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιστημονικό έργο 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς μελετά θέματα που 
σχετίζονται με την τεκμηριωμένη νοσηλευτική πράξη και ασφάλεια της φροντίδας υγείας. Η κ. 
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Παπαθανάσογλου διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό και η έρευνα της περιλαμβάνει 
θέματα που πραγματεύονται την ενδο- επαγγελματική συνεργασία στον νοσοκομειακό χώρο, την 
νοσηλευτική αυτονομία, και τη λήψη της σωστής κλινικής απόφασης όροι αλληλένδετα 
συνδεδεμένοι με την διασφάλιση ποιότητα της παροχής φροντίδας υγείας.  Παράλληλα, τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει πλούσιο ερευνητικό έργο στην έρευνα της προσωπικής εμπειρίας 
και των απόψεων ασθενών και νοσηλευτών στο χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
υιοθετώντας τη μεθοδολογία της φαινομενολογίας.   Κατά συνέπεια, το έργο του παρουσιάζει 
άμεση συνάφεια με τη «Διασφάλιση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας και εκπαίδευση».  

6. Ειρήνη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου, με 
γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Υγεία και Νοσηλευτική» με επιστημονικό έργο 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς  είναι Head of Research 
Centre for Transcultural Studies in Health, Head of School Ethics, Editor-in-Chief Journal of 
Health Social and Environmental Issues, Programme Leader MSc in European Nursing, member 
of the University Ethics Committee και μελετά την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων και τη 
διαπολιτισμική επίδραση στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
και νοσηλευτικής φροντίδας με πλούσιο ερευνητικό έργο στο προαναφερθέν αντικείμενο. Πέρα 
από το προπτυχιακό, ως Programme Leader MSc in European Nursing,  έχει βαθύτατη εμπειρία 
στην νοσηλευτική εκπαίδευση  και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

7. Αλέξανδρος Μολασσιώτης, Chair Professor of Nursing and Head of School of Nursing, the 
Hong Kong Polytechnic University. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο 
αφορά στην ανίχνευση, αξιολόγηση και αποτελεσματική νοσηλευτική αντιμετώπιση των 
κλινικών συμπτωμάτων καρκινοπαθών με στόχο την  βελτίωση και τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής τους. Ένα 
μεγάλο μέρος του συγγραφικού του έργου αφορά στις παρεμβάσεις που μπορούν να 
ανακουφίσουν τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στα πλαίσια της παρηγορητικής 
φροντίδας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος του έργο του που σχετίζεται με 
την εκπαίδευση του ασθενούς, αλλά και της οικογένειας και των οικείων προσώπων του. Κατά 
συνέπεια, το έργο του παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τη Διασφάλιση ποιότητας νοσηλευτικής 
φροντίδας και εκπαίδευση όπως αυτό αποδεικνύεται από σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικόλαος Τζανάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, με 
επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς 
μελετά θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή κλινική πρακτική και την έρευνα. 
Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της κλινικής επιδημιολογίας για να μελετήσει συγκεκριμένα 
κλινικά φαινόμενα. Μέσω της βαθειάς γνώσης του στο αντικείμενο της κλινικής 
επιδημιολογίας έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη σωστή εφαρμογή της καθημερινής 
κλινικής πρακτικής. Τέλος, μέσα από το πλούσιο ερευνητικό του έργο έχει μελετήσει τους 
βασικούς προγνωστικούς & θεραπευτικούς δείκτες υγείας (κυρίως σε αναπνευστικά 
νοσήματα) οι οποίοι και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα της παρεχόμενης 
νοσηλείας στους ασθενείς και οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη κατά το 
σχεδιασμό οποιασδήποτε νοσηλευτικής παρέμβασης αλλά και εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας προς το προσωπικό. 

2. Ελένη Αποστολοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών με επιστημονικό έργο 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς μελετά θέματα που 
σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων που αποτελούν 
βασικό δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Επίσης, ασχολείται με 
θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού και των ασθενών για την πρόληψη των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που έχεις ως στόχο της διασφάλιση υψηλής ποιότητας της 
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.  

3. Ελισσάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Παν/μιοΑθηνών με επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς μελετά θέματα που σχετίζονται με την 
Ογκολογική Νοσηλευτική, την Ανακουφιστική Φροντίδα, την Νοσηλευτική Προσέγγιση 
Ογκολογικών Ασθενών και την Ανακούφιση και Πρόληψη Χρόνιου Πόνου. Το ερευνητικό 
και επιστημονικό της έργο έχει ως στόχο της διασφάλιση της ποιότητας νοσηλευτικής 
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φροντίδας σε ογκολογικούς ασθενείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Το 
πλούσιο ερευνητικό της έργο παρέχει γνώση και κατευθύνει την εκπαίδευση ασθενών αλλά 
και των συγγενών και νοσηλευτών που φροντίζουν ασθενείς με ογκολογικό νόσημα. 

4. Μαρία Μπαρτσολάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ 
Πάτρας με επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας 
θέσης καθώς μελετά θέματα που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα, και  νεοπλασίες. 
Το επιστημονικό της έργο εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της «Νοσηλευτικής» που είναι 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς ο ρόλος του νοσηλευτή στη ποιότητα 
της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στους ασθενείς με νεοπλασία, καρδιαγγειακό νόσημα ή 
σύνδρομο είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την πορεία του νοσήματος αλλά και για 
την έκβαση της υγείας τους ασθενούς. 

5. Αθανασία Νέστωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας με επιστημονικό έργο συναφές 
με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς μελετά θέματα που 
σχετίζονται με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής και Παθολογικής 
Νοσηλευτικής.  Το επιστημονικό της έργο εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της 
«Νοσηλευτικής» που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς ο ρόλος 
του νοσηλευτή στη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στους ασθενείς με 
χειρουργικό ή παθολογικό νόσημα είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την πορεία του 
νοσήματος αλλά και για την έκβαση της υγείας τους ασθενούς. 

6. Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λάρισας με 
επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης καθώς 
μελετά θέματα που σχετίζονται τόσο με την ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας αλλά 
και με την εκπαίδευση. Συνολικά η κ. Κοτρώτσιου μελετά και αναδεικνύει τις διαστάσεις 
της νοσηλευτικής επιστήμης στο χώρο της Ψυχικής Υγείας στον οποίο ο νοσηλευτής 
κατέχει κεντρικό ρόλο ως υπεύθυνος για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής 
φροντίδας. 

77..  Παναγιώτα Μπέλλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Frederick University of 
Cyprus. Είναι Καθηγήτρια Βασικής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Στο πλαίσιο της 
διδακτορικής της διατριβής με τίτλο “Οι Επισκέπτες των ασθενών και η συμβολή τους στη 
νοσηλευτική φροντίδα” μελέτησε τις δραστηριότητες των μελών της οικογένειας κατά τη 
νοσηλεία ασθενούς στο νοσοκομείο και τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
του ασθενούς. Το γενικότερο επιστημονικό της έργο αφορά θέματα κλινικής νοσηλευτικής 
καθώς και με ευρύτερα θέματα βασικής και κοινοτικής νοσηλευτικής που σχετίζονται με 
την παροχή και την διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας.  Κατά 
συνέπεια, το έργο της παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τη «Διασφάλιση ποιότητας 
νοσηλευτικής φροντίδας και εκπαίδευση».   
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